
D120 
VoIP Telefonlarla Tanışın



Ana Özellikler   

· 2 SIP kimlik

· Düşük enerji tüketimi (PoE)

· Arka aydınlatmalı grafik ekran

· 360 derece çağrı/mesaj göstergesi

· 4 bağlam-duyarlu işlev tuşu + 5 işlev tuşu

Snom D120, iki SIP hattıyla, uygun fiyatlı giriş seviyesi 

IP masa telefonları için daha üst düzeyde işlevsellik ve 

uyum kabiliyeti sağlıyor. Arka aydınlatmalı siyah-beyaz 

grafik ekrana sahip olan D120, çağrı ve işlev tuşu bilgi-

lerinin net bir şekilde sunmasıyla benzer masa telefon-

larından ayrılıyor. .

D120’de ayrıca 360 derecelik çağrı göstergesi mevcut 

olup, bu sayede gelen aramalar, devam eden çağrılar 

ve bekleyen mesajlar cihazın uzağından görülebilir.  5 

adet sabit işlev tuşuna ek olarak yer alan bağlam-du-

yarlı dört işlev tuşu, rahat ve sezgisel bir kullanıcı de-

neyimi sağlayarak zaman kazandıran telefon kısa yol-

ları için kolayca yapılandırılabilir. D120 yalnızca uygun 

fiyatlı olmakla kalmayıp, Ethernet Üzerinden Güç Akta-

rım (PoE) bağlantısı sayesinde düşük güç tüketimi de 

sağlayarak, işletme maliyetlerini azaltmanıza yardımcı 

olur..

Gerek küçük ofislerde, gerekse kurumsal işyerlerinde 

ya da benzer ortamlarda ihtiyaç duyulan giriş seviyesi 

telefonların işlevlerini kolaylıkla ve etkin bir şekilde gö-

ren D120 ile, iş için telefon görüşmeleri yapılan her 

yerde kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. 

Veri Sayfası

D120

Katalog Güvenlik (TLS & SRTP)IPv6 & IPv4



Teknik Özellikler

Özellikler

·· Arka aydınlatmalı 132 x 64 piksel Grafik Ekran

· Tek konumlu kaide 35 °

· Duvara monte edilir (1)

· Eller serbest konuşma (Hoparlör)

· Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) ile gelişmiş ses   

 kalitesi

· 2-portlu 10/100 Mbps Ethernet anahtarı (RJ45)

· Ethernet IEEE 802.3af, Sınıf 1 üzerinden güç   

 aktarımı

· SHA-2 bazlı güvenli sağlama

Aygıt Yazılımı 

Özellikler
· 2 SIP kimlik/hesap

· XML Tarayıcı

· Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri

· 250 isimlik dizin

· Diller: İngilizce, Fransızca, İspanyolca

· Sağlama yoluyla ek dil desteği

· Bant-içi DTMF/bant-dışı DTMF/SIP INFO DTMF

· Tüm büyük IP-PBX platformlarıyla uyumlu

Arama Özellikleri 
· Hızlı arama

· URL arama

· Yerel arama planı

· Meşgulde Otomatik Tekrar Arama

· Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşılamıyor) (2)

· Çağrı bilgisi

· Çağrı bekletme

· Çağrı engelleme (engelleme listesi)

· Gizli numaraları engelleme (2)

· Otomatik yanıtlama

· Cevapsız, gelen ve giden arama listeleri

· Bekletme

· Bekletmede müzik (2)

· Eşzamanlı olarak 2 çağrı yanıtlama

· Doğrudan ve anonslu aktarma

· Çağrı yönlendirme

· 3 yönlü tele-konferans

· Çağrı alma (2)

· Çağrı bekletme ve bekletmeden çıkarma (2)

· Çoklu gönderim çağrıları

· DND özelliği (Rahatsız Etme)

· Tuş kilidi

Audio
· Kodekler:

· G.711 A-law, μ-law

· G.722 (genişbant)

· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)

· 10 adet dahili atanabilir zil sesi

· Konfor Gürültü Üreteci (CNG)

· Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kurulum
· Web arayüzü ile kurulum imkanı

· Sağlama:

· DHCP Seçenekleri 66/67

· Tak Çalıştır (PnP)

· snom Yönlendirme Hizmeti

· TR-069 ile uzaktan yönetim

Teknik Şartlar 

Protokoller
· SIP (RFC3261)

· DHCP, NTP

· HTTP/HTTPS/TFTP

· LDAP (Dizin)

· Dual Stack IPv4/IPv6

Kullanıcı Arayüzü
· Tuş Sayısı: 32

· LED’li hat tuşları: 2

· Özel işlev tuşları: Rahatsız Etme, Dizin, Aktarma,  

 Bekletme, Mesaj

· Bağlam-duyarlı işlev tuşları: 4

· Gezinti tuşları: 2 (aşağı/yukarı)

· Audio tuşları: Sessize Alma, Hoparlör, Ses Ayarı

· Çağrı listesinden tekrar arama (Tamam tuşu)

· Çağrı bildirimi/bekleyen mesajlar için yüksek   

 görünürlüklü kırmızı LED (2)

· Menü odaklı arayüz

· Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)
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Teknik Özellikler 

Güvenlik
· İletim katmanı güvenliği (TLS)

· SRTP (RFC3711), SIPS, SRTCP

· VLAN

· IEEE 802.1X

· LLDP-MED

· Web arayüzü şifre koruma

Telefon Özellikleri
· Boyutlar: 205 x 161 x 32 mm (UxGxY kaidesiz)

· Boyutlar: 205 x 161 x 120 mm (UxGxY kaideli)

· Giriş voltajı: 5V DC (SELV)

· Ahize: RJ-4P4C

· Kulaklık: RJ-4P4C

· İşitme cihazı uyumlu (HAC) ahize

· Güç: PoE ya da 5V DC güç adaptörü (1),

· Çevre koşulları:

· Ortam sıcaklığı: 0° ila 35°C arası (32° ila 95°F   

 arası)

· Çalışmama ısısı: –10°C ila 45°C arası

· Göreceli nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)

· Teslimatla birlikte verilenler:

· Temel telefon ünitesi

· Kaide

· Kablolu ahize

· Ethernet kablosu

· Hızlı Başlangıç Kılavuzu

· Renk: siyah

· Parça Numarası: 00004361 tüm pazarlar için

Tip Onayı 
· CE Damgası

· Emniyet IEC 60950

(1) Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)
(2) Opsiyonel: PBX desteği varsa

Opsiyonel aksesuarların ürün numaraları  

00004325 Güç Adaptörü A6 - AB priz   

00001168 Güç Adaptörü A6 - İngiltere priz  

00004373 AB tipi sabit soketli Güç Adaptörü   

00004374 İngiltere tipi sabit soketli Güç Adaptörü 

00004113 D120’ye uygun duvar montaj levhası  

00004341 Teksesli Kulaklık Snom A100M 

00004342 Çiftsesli Kulaklık Snom A100D


